
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SKHCN-QLCN 

V/v thực hiện quản lý chỉ dẫn địa lý Hồng 

không hạt Bảo Lâm  

Lạng Sơn, ngày    tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  UBND huyện Cao Lộc 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được công văn số 1064/SNV-

TCBC&CCHC ngày 07/9/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 

và Công văn số 01/BCH ngày 21/9/2020 của Hội sản xuất và kinh doanh Hồng 

không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn báo báo cáo tình hình hoạt động của Hội và 

công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 

Trong quá trình xây dựng chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm Hồng 

không hạt Bảo Lâm của tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là CDĐL Hồng Bảo 

Lâm), Sở KHCN đã tham mưu, trình UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 

số 1877/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 về việc cho phép thành lập Hội sản xuất và 

kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn (Hội). Hội được hoạt động 

theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Điều lệ Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng 

Sơn và thuộc quản lý của Sở KHCN. Hội có chức năng vận hành quản lý nội bộ 

CDĐL Hồng Bảo Lâm. 

Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 1825/QĐ-

UBND về việc ủy quyền quản lý các chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Lạng Sơn. Trong 

đó, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Cao Lộc quản lý CDĐL Hồng Bảo 

Lâm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý  

số 00032 theo Quyết định 2838/QĐ-SHTT ngày 14/11/2012.  

Ngày 21/9/2020, Ban chấp hành Hội đã có Công văn số 01/BCH về việc 

báo cáo tình hình hoạt động của Hội. Theo đó, Ban chấp hành Hội kiến nghị giao 

đầu mối quản lý về huyện để phù hợp với tình hình quản lý của địa phương. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét báo cáo của Ban chấp hành Hội và trên cơ sở 

tình hình thực tế, Sở KHCN đề nghị UBND huyện Cao Lộc xem xét, phối hợp 

thống nhất một số nội dung về quản lý CDĐL Hồng Bảo Lâm, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất giao cho Hội Làm vườn huyện Cao Lộc thực hiện chức năng 

vận hành quản lý nội bộ CDĐL Hồng Bảo Lâm (vì đã có kinh nghiệm trong quản 

lý nhãn hiệu tập thể Rau Cao Lộc và Chanh rừng Mẫu Sơn). 

2. Chỉ đạo Hội Làm vườn huyện Cao Lộc tạo điều kiện kết nạp hội viên 

của Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn nếu có 

nhu cầu tham gia là Hội viên Hội Làm vườn huyện Cao Lộc để tiếp tục quản lý 

và phát triển CDĐL Hồng Bảo Lâm. Vì, Ban Chấp hành Hội sản xuất và kinh 

doanh Hồng không hạt Bảo Lâm đã có kiến nghị về việc giải thể Hội. 
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3. Văn bản thống nhất ý kiến đối với nội dung đề xuất nêu trên, gửi về Sở 

KHCN trước ngày 28/9/2020. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Vy Thị Thúy – Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành theo số điện thoại: 0205 3871907 

– 0985233339. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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